
Weź udział w naszych warsztatach i szkołach letnich:
Zorganizowane zostaną cztery interaktywne Warsztaty Szkoleniowe Projektu 
SUMP Challenge dla lokalnych planistów i decydentów. Ponadto, Krajowe Semi-
naria SUMP i Szkoły Letnie są organizowane w Czechach, Chorwacji, na Węgrzech,  
w Polsce i Rumunii.

Ucz się z nami online: 
Ucz się w swoim tempie, z każdego miejsca na świecie. Zarejestruj się na na-
sze bezpłatne Kursy szkoleniowe online i wykorzystuj rezultaty warsztatów 
i seminariów, jak również doświadczenia miast uczestniczących w Projekcie 
CH4LLENGE.

Poszerzaj swoje horyzonty: 
Cztery obszerne podręczniki i broszury ze skrótowo podanymi faktami za-
wierają informacje na temat procesów uczestnictwa, współpracy instytu-
cjonalnej, wyboru działań, jak również na temat procedur dotyczących mo-
nitoringu i dokonywania ocen. Można je ściągnąć za darmo z naszej strony 
internetowej.

Dziel się doświadczeniami związanymi z SUMP: 
Uczestniczyłeś w europejskich projektach lub inicjatywach dotyczących 
SUMP? Przyłącz się do naszego Warsztatu Wymiany Doświadczeń SUMP by 
współpracować w ramach innych projektów SUMP i angażować się we wspól-
nie przygotowywane rekomendacje dotyczące polityki.

Odwiedź naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz więcej informa-
cji o szkoleniach, terminach oraz materiały dostępne online!  
www.sump-challenges.eu

Projekt CH4LLENGE podejmuje cztery najpilniejsze wyzwa-
nia związane z planowaniem zrównoważonej mobilności w 
miastach

Plan Zrównoważonej Mobilności w Miastach (Sustainable Urban Mobili-
ty Plan, SUMP) jest strategicznym dokumentem, który ma się przyczynić do 
osiągnięcia ustalonych celów dotyczących klimatu i energii w Europie. Projekt 
wykorzystuje istniejące praktyki dotyczące planowania oraz uwzględnia zasa-
dy integracji, udziału społecznego i działań ewaluacyjnych.

W ramach Projektu CH4LLENGE, dziewięć europejskich miast i osiem wspo-
magających organizacji połączyło swe siły, by zająć się czterema najpilniej-
szymi wyzwaniami związanymi z planowaniem zrównoważonej mobilności w 
miastach:

 Udział Społeczny: Aktywne zaangażowanie lokalnych interesariuszy i  
 obywateli w proces planowania mobilności

 Współpraca: Poprawa współpracy terytorialnej, politycznej, admini- 
 stracyjnej i międzywydziałowej

 Wybór działania: Identyfikacja najbardziej odpowiedniego pakietu  
 działań, aby spełnić cele polityki danego miasta

 Monitoring i ocena: Ocena wpływu działań i ocena procesu plano- 
 wania mobilności

Dziewięć europejskich miast idzie do przodu

W ramach ponad czterdziestu pilotażowych programów, miasta uczestniczą-
ce w Projekcie CH4LLENGE analizują swoje lokalne postępy dotyczące mo-
bilności, opracowują nowe strategie mające rozwiązywać powiązane z tym 
problemy oraz testują rozwiązania dotyczące pokonywania lokalnych barier w 
czterech obszarach tematycznych.

W różnych miastach uczestniczących w projekcie, planowanie zrówno-
ważonej mobilności znajduje się obecnie na różnych etapach realiza-
cji. Amiens, Brno, Budapeszt, hrabstwo West Yorkshire, Drezno, Gan-
dawa, Kraków, Timisoara i Zagrzeb to ambitne miasta partnerskie, 
które zmierzają ku bardziej wszechstronnemu planowaniu zrównowa-
żonej mobilności. Projekt koncentruje się na wymianie wiedzy pomię-
dzy uczestniczącymi miastami, również dzięki działaniom pilotażowym,  
a także na asyście w przygotowaniu i wdrażaniu strategii. Projekt CH4LLENGE 
może wspierać maksymalnie do 30 Miast Współpracujących, które otrzymują 
dopasowane do ich potrzeb usługi doradztwa od Zespołu Ekspertów SUMP 
Projektu CH4LLENGE. 
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Projekt ulotki - Komisja Związku Miast Bałtyckich ds. Środowiska

„Wszystko, co trzeba wiedzieć o pla-
nowaniu zrównoważonej mobilności 
w miastach i związanych z tym wyz-
waniach”
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JESTEŚ ZAINTERESOWANY UMIESZCZENIEM SWOJEGO MIASTA NA MAPIE? 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I PRZYSTĄP DO GRUPY MIAST WSPÓŁPRACUJĄCYCH!

Partnerzy Projektu

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na autorach. Niniejsza publikacja niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. Ani Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamiesz-
czonych tu informacji.
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